A középfokú beiskolázás központi írásbeli vizsgáiról
2014. november 17.
Az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) nyilvánosságra hozta a központi írásbeli
felvételi vizsgát szervező középiskolák listáját, valamint azt az elektronikus kereső felületet,
amelyen a tanulók és szüleik a középfokú intézmények felvételi tájékoztatói között
tallózhatnak.
A középfokú iskolák az utóbbi hetekben közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyekben
meghatározták, milyen osztályokat indítanak majd a 2015/2016. tanévben, és megjelölték azt is,
hogy – az adott jogszabályi keretek között – milyen felvételi eljárással veszik majd fel azokba a
hozzájuk jelentkező tanulókat. Az iskolák több mint fele nem tart majd felvételi vizsgát, hanem
az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján rangsorolja és veszi fel a tanulókat.
Mintegy 487 középiskola írta elő, hogy a hozzájuk jelentkező tanulók előzetesen vegyenek
részt a központi írásbeliken. Ha tehát egy tanuló úgy tervezi, hogy majd februárban ezek
valamelyikébe is beadja felvételi jelentkezését, részt kell vennie a központi írásbeli
vizsgákon. Ezeknek az iskoláknak a listája most került fel az Oktatási Hivatal honlapjára
(www.oktatas.hu) a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak
(2014/2015. tanév) menüpontba.
Javasoljuk, hogy az érintett diákok és szüleik mielőbb tájékozódjanak a középiskolák kínálatáról,
és – amennyiben a választott iskolák valamelyikében a felvételihez erre szükség van – a tanulók
jelentkezzenek az írásbeli felvételi vizsga megírására. A tájékozódáshoz nagy segítséget adhat az
Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu), a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális
beiskolázási időszak (2014/2015. tanév) menüpont alatt elérhető elektronikus kereső felület,
amelyen a középfokú intézmények felvételi tájékoztatói között tallózhat a látogató.
Az írásbeli vizsgákra való jelentkezés határideje: 2014. december 9.
A jelentkezést abba a – listán szereplő – középiskolába kell beadni, amelyben a jelentkező a
vizsgát meg kívánja írni.
A felvételivel és ezen belül a központi írásbelivel kapcsolatos minden információ megtalálható az
Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás cím alatt. Itt
megtalálhatók a különböző iskolatípusoknak megfelelően az írásbeli vizsgát szervező intézmények
listái, és letölthetők az írásbeli vizsgákra való jelentkezési lapok is.
További információk
1. A központi írásbeli felvételi típusai
A 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli
vizsgáit a magyar nyelvi és a matematikai kompetenciákat mérő, központilag kiadott, egységes
követelményeket tartalmazó feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint kell
megszervezni. A központi írásbeli vizsgához külön-külön feladatlapok készülnek azoknak, akik
a) nyolc évfolyamos gimnáziumba,
b) hat évfolyamos gimnáziumba,
c) valamely középiskola 9. évfolyamára jelentkeznek.

2. A központi írásbeli vizsgák időigénye és a feladatlapok tartalma
A központi írásbeli vizsgákhoz a feladatlapokat a vizsgált kompetenciák és az iskolai évfolyamok
szerint külön-külön megszervezett bizottságok készítik el.
A feladatlapokat készítő – gyakorló pedagógusokból álló – bizottságok a Nemzeti alaptanterv
alapján állítják össze a feladatsorokat. Munkájukban alapelv, hogy nem részesítik előnyben egyik
jelenleg forgalomban lévő tankönyvcsalád anyagát sem. Azzal is számolnak, hogy az egyes
iskolákban a tananyag feldolgozása nem egyforma ütemű, ezért a feladatlapok elsősorban az
adott évfolyamot megelőző évfolyamok tematikus anyagára építenek.
Az írásbeli felvételi vizsga elsődleges célja az eredményes középiskolai tanuláshoz szükséges
alapvető készségek és képességek, kompetenciák felmérése, ezért egyik feladatlap sem
hagyományos tantárgyi teszt. A konkrét ismeretek, a tanulási folyamatban megismert, begyakorolt
eljárások alkalmazása mellett egyes feladatok újszerű összefüggésekben, szokatlan módon is
teret nyitnak a tanultak mozgósításának, az ötletes alkalmazás képességének, a kreativitásnak.
A feladatlapok összeállításának szempontjai, a feladattípusok belső arányai a korábbi évekhez
képest alapvetően nem változnak, így az OH honlapján megtalálható korábbi feladatsorok
továbbra is segítik a felkészülést.
A felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli
vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként 50-50
pontot szerezhetnek. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. A feladatlapokra
vonatkozóan tájékoztató található a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi
eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2014/2015. tanév) menüpontban.
Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és a feladatok megoldásai a www.oktatas.hu honlapon a
Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/ Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók
menüpontban tekinthetők meg.
3. A központi írásbeli vizsgák időpontjai
A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan az alábbi időpontokban kell
megszervezni:



a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumokba, valamint a 9. évfolyamra és az Arany János
Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2015. január 17-én 10 órától,
a pótló írásbeli vizsgát a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra és az
Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára 2015. január 22-én 14
órától.

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak
részt venni.
Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet központi írásbeli vizsgát.
A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt
vagy személyi igazolványt – vigyenek magukkal. A központi írásbeli vizsga során a dolgozat
megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell
elkészíteni.



A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más
segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
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